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INTRODUÇÃO 

A existência humana individualmente considerada, ou enquanto convivên
cia dos homens em sociedade, constitui o centro de irradiação por excelência de 
todos os bens ou interesses jurídicos protegidos. 

A vida, a integridade corporal, a honra e a liberdade são bens supremos da 
pessoa humana cuja eficiente proteção constitui dever precípuo do Estado, na 
sua dupla função de preservar as condições básicas de perpetuação da espécie 
e de manter o equilíbrio ecológico, bem como a tranqüilidade, indispensáveis à 
sobrevivência das comunidades. 

Os médicos, em sua nobre missão de descobrir, prevenir, tratar, curar e 
minimizar os sofrimentos humanos, ficam no centro das atenções; suas ativida
des, envolvendo a vida e a saúde, bens supremos do indivíduo, sujeitam-se, por 
isso mesmo, à tutela estatal e suscitam uma íntima relação entre a medicina e o 
direito. 

Tais valores intuem cada vez mais uma grande preocupação com a ética 
médica que não se deve ao ressurgimento de princípios morais, filosóficos ou 
teológicos, nem mesmo ao sentimento de culpa de uma profissão angustiada pela 
situação atual da medicina, mas, basicamente, a fatores externos como a cres
cente preocupação pública com o comportamento dos médicos. 

Hospitais péssimos, na sua maioria, filas imensas, atendimento grosseiro, 
despersonalizado, meteórico, falhas gritantes nos sistemas de saúde mal estru
turados, absenteísmo, distorções das grandes corporações que atuam hoje no 
setor, eis o quadro caótico da saúde no Brasil. 

A medicina, cada vez mais cara, fez o Estado e as companhias de seguro 
assumirem o tratamento. O médico passou de autônomo a agente do Estado e a 
trabalhar de acordo com as distorções das grandes corporações que hoje atuam 
no setor. 

A par disso, as grandes empresas financeiras e industriais da medicina, 
responsáveis pela denominada "ideologia da excelência tecnológica", que visa a 
uma maior utilização de equipamentos, aparelhagens e drogas, com objetivo de 
lucro, alardeiam essa eficiência tecnológica como saída para a doença, quando 



ela pode residir na modificação da estrutura social. A propaganda maciça cria uma 
ilusão de medicina infalível e, de repente, em meio a essa propaganda, as 
populações mais carentes buscam uma assistência primária e não a encontram, 
menos ainda a assistência médica em níveis de maior complexidade. 

A população nesse estado de necessidade, tem a tendência de culpar o 
governo, a medicina e o médico pelos seus males. Nesse caso, o profissional 
passa a ser responsabilizado pela ineficácia dos sistemas de atenção à saúde. 

Fica então no ar a indagação: seria o erro, essencialmente, da estrutura 
socioeconômica geradora de doenças, dos sistemas de saúde mal estruturados, 
ou da deterioração da conduta ética dos profissionais de saúde, em especial dos 
médicos, despreparados para o exercício de tarefas de direção e possuindo outras 
falhas comportamentais? 

Nos dias atuais, ninguém mais contesta, em tese, a responsabilidade do 
médico pelos danos ao cliente, por ato culposo seu. Assim, se age com culpa, se 
por imprudência ou negligência manifesta, com prejuízo para o cliente, tem este 
contra aquele, o direito de propor ação para exigir perdas e danos. 

Entretanto, não é possível traçar regras fixas como limite de responsabili
dades, até porque, a variedade de hipóteses não é previsível. Há, todavia, alguns 
princípios que podem balizar determinadas questões em matéria de responsabi
lidade médica. Não se considera, por exemplo, erro profissional, o que resulta da 
imprecisão, incerteza ou imperfeição da arte. 

A nova Constituição inovou ao assinalar que a " S A Ú D E É DIREITO DE TODOS 
Ε U M D E V E R DO ESTADO". Trata-se com toda a evidência de norma programática, 
de uma declaração de princípios. 

Cumpre entender que o acesso aos serviços de saúde é um direito 
fundamental do homem, e que o indivíduo economicamente ativo detém substan
cial parcela de responsabilidade quanto à preservação da sua própria saúde e a 
dos seus dependentes, estendendo-se a assistência do Estado a todos os casos, 
independentemente da condição socioeconômica do indivíduo, de sua vinculação 
ou não a um sistema de previdência social, muito embora o custeio do denominado 
Sistema Único de Saúde, se faça, também, com recursos da seguridade social, 
além dos recursos da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. 

Ao Estado caberá dar uma assistência integral em matéria de preservação 
da saúde quando a ausência de sua atuação puder pôr em risco a coletividade ou 
quando se evidenciar a necessidade de uma articulação de esforços e recursos 
fora do alcance da capacidade individual. 

Em decorrência desses princípios, pode-se extrair, ainda, que os indivíduos 
receberão assistência médica na medida de suas necessidades pessoais e 
coletivas, em instituições públicas ou privadas, contratadas pelo Estado, inclusive 
podendo participar do financiamento dessa assistência, na proporção dos seus 



níveis de renda, através de contribuições indiretas para a Seguridade Social, 
quando segurados obrigatórios. 

A preservação da saúde envolve: a proteção do ambiente natural; a higiene 
das moradias e locais de trabalho, das escolas e logradouros públicos; o sanea
mento rural e urbano; a vigilância sanitária; o combate às endemias, epidemias e 
doenças infecto-contagiosas; a fiscalização de produtos alimentícios, bebidas e 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes domissa¬ 
nitários, instrumentos e aparelhos utilizados em medicina; a prevenção de doen
ças e a imunização contra elas; a cura e recuperação de doentes; a assistência 
pré-natal e ao parto; a profilaxia e o tratamento dentário; o fornecimento de 
alimentos e de produtos farmacêuticos essenciais. 

À parte as ações de assistência médica propriamente ditas, resta perquirir 
como se distribui a competência legal em matéria de saúde pública quanto às 
doenças típicas do terceiro mundo, tais como "Doença de Chagas", esquistosso
mose, malária, lepra, dengue, tuberculose, filariose, bouba, tracoma, febre ama
rela silvestre, difteria, sarampo e às doenças sexualmente transmissíveis, como 
sífilis, cancro e blenorragia e outras, que ainda grassam em nosso país. 

Em relação às grandes endemias verifica-se que, em sede constitucional, 
apenas a Constituição de 1946, no artigo 5º, XIII, incumbiu a União de "organizar 
defesa permanente contra os efeitos das endemias rurais", o que veio a ser 
repetido, mais tarde, na Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Saúde, no seu art. 3º, I e no Decreto nº 79.056, de 30 de 
dezembro de 1976, art. 16. Para cumprir essa responsabilidade, criou o governo 
federal órgão específico: a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública -
SUCAM, que absorveu os antigos Departamento Nacional de Endemias Rurais e 
Campanhas de Erradicação da Malária e da Varíola. A Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990, determinou a criação da Fundação Nacional de Saúde, que congregou 
a SUCAM e a Fundação S E S P , conforme o Decreto nº 100, de 16 de abril de 1990. 

As ações de profilaxia e de controle das doenças endêmicas, de acordo 
com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único 
de Saúde, são da alçada dos três níveis de governo, cabendo porém ao federal 
a normatização, controle e execução de certas ações em âmbito nacional, como 
por exemplo o controle epidemiológico de portos, fronteiras e aeroportos, embar
cações e aeronaves, o cumprimento de acordos, tratados e regulamentos sanitá
rios internacionais subscritos pelo Brasil. 

O fundamento da intervenção estatal em todos os casos acima descritos, 
como manifestação do poder de polícia que lhe é inerente, justifica-se porque cada 
indivíduo tem direito a saúde e qualquer perturbação dela reclama imediata 
providência, de modo a afastar as possíveis fontes de propagação. O indivíduo 
ou indivíduos portadores de doenças transmissíveis podem, assim, eventualmen
te, sofrer restrições à sua liberdade quando prejudicial aos demais. 



A competência estatal também se apresenta nítida nos casos em que, por 
lei, se exige a vigilância sanitária, a inspeção ou controle de determinados 
produtos, tais como medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cosméticos, 
saneantes domissanitários, ou instrumentos e aparelhos utilizados em medicina 
e determinados serviços, ação essa que se traduz na prática de atos de respon
sabilidade do governo federal ou dos governos estaduais e municipais, tais como 
exame de documentos, registros, autorizações, licenças e análises. 

Doutrinariamente, sabe-se que a responsabilidade legal tanto pode derivar 
da execução de atos materiais proibidos pelo direito, ou omissão voluntária, como 
resultar da edição de atos jurídicos irregulares e viciados (cf. Zanobini, Corso, 6ª 
ed., 1950, Vol. I, pág. 272). 

Em sentido geral, responsabilidade exprime a obrigação de responder por 
alguma coisa. 

Significa: 

a) obrigação de satisfazer ou executar o ato jurídico que se tenha conven
cionado; 

b) obrigação de satisfazer a prestação ou de cumprir os fatos atribuídos ou 
imputados à pessoa por determinação legal. 

A responsabilidade, portanto, lato sensu, revela o dever jurídico em que se 
coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão 
que lhe seja imputado para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar 
as sanções legais que lhe são impostas. 

A responsabilidade tanto decorre de convenção, como da norma ou regra 
jurídica em face das quais a obrigação se exige, ou o dever se impõe. 

Na linguagem jurídica, há espécies de responsabilidades que se apresen
tam devidamente determinadas: responsabilidade administrativa, responsabilida
de civil, responsabilidade contratual, responsabilidade penal, responsabilidade 
funcional, responsabilidade administrativa-sanitária, responsabilidade ética, etc. 
Nenhuma foge, porém, ao sentido geral de obrigação, encargo, dever, compro
misso, sanção, imposição. 

A teor da Lei nº 8.080, de 1990, citada, o dever do Estado de garantir a 
saúde consiste "na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O dever do Estado não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade". 

O fundamento teórico da responsabilidade civil objetiva, prescinde da noção 
clássica de culpa e está assente na idéia do risco ou do dano objetivo (v. Luiz Da 
Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil, vol. XII, p. 363, item 1872, 1937, 
Coimbra Editora Ltda.; Washington de Barros Monteiro, Direito das Obrigações, 



2ª parte, p. 389, 12ª ed., 1977, Saraiva; Silvio Rodrigues, Direito Civil, vol. 4, p. 
153, item 55,1975, Saraiva). 

Trata-se de construção jurídica, que estabelece, em caráter de excepcio¬ 
nalidade, a obrigação, ex lege, de reparar o prejuízo causado, bastando à vítima 
a só comprovação do nexo de causalidade material entre o comportamento do 
agente e o evento lesivo (v. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito 
Civil, vol. Ill, p. 507, item 282, 5ª ed., 1981, Forense). 

No mesmo sentido, espera-se que o legislador se mostre inovador nos 
textos futuros sobre saúde, no que diz respeito à responsabilidade penal. 

Ressalte-se que, nesse domínio, não se prescinde da idéia de elemento 
subjetivo, posto que o moderno Direito Penal fundamenta-se na teoria da culpa. 
Daí a justa observação de Guiseppe Bettiol, para quem "a culpabilidade é 
elemento indispensável à noção do crime. Nullum crimen sine culpa: esta frase 
latina sintetiza perfeitamente aquela exigência do direito penal moderno, em 
virtude da qual não pode haver crime se um fato lesivo não foi também ocasionado 
voluntariamente'' (v. Direito Penal, vol. II, p. 6, trad. Paulo José da Costa Jr. e 
Alberto Silva Franco, 1971, RT). 

Não obstante a desatualização de nossa legislação civil, penal e adminis
trativa, não é por falta de legislação que as possíveis negligências, erros médicos 
e outras faltas, mais ou menos graves, deixarão de ser apuradas e sancionadas 
em todos os níveis de responsabilidade, como veremos a seguir. 

Não é aceitável que o esprit de corps resulte numa virtual impunidade. Os 
médicos podem errar como qualquer ser humano, mas a ética profissional precisa 
ser respeitada. Um simples diploma não dá a ninguém o direito de lidar de modo 
irresponsável com a vida e a morte, como está acontecendo atualmente. 

O que realmente parece ocorrer nesse quadrante da vida nacional é uma 
falta de consciência sanitária nacional aliada a uma insensibilidade profissional 
acerca dos deveres das categorias de saúde e as funções sociais que exercem. 

A responsabilidade administrativa resulta na obrigação ou no dever legal 
de reparar ou ressarcir os prejuízos que alguém possa causar à administração 
pelos seus atos abusivos ou excessivos. Em sentido mais amplo, também importa 
na obrigação de cumprir encargos ou desempenhar atribuições que são confiadas 
ao administrador. Deriva da representação administrativa fundada na delegação 
ou no mandato. 

A responsabilidade civil resulta da ofensa ou da violação do direito que 
redundam em dano ou prejuízo a outrem. 

Encontra-se na culpa o fundamento da responsabilidade médica. Essa 
culpa pode ter como causa a própria ação ou ato ilícito, como também um fato 
ilícito de outrem, por quem, em virtude de regra legal, se responde ou é respon
sável. 



É necessário que o agente tenha de fato dado causa ao evento sem ter 
querido o resultado ou assumido o risco de produzi-lo, ou seja, que tenha agido 
simplesmente por negligência, imperícia ou imprudência. 

Procede culposamente quem age sem o necessário cuidado e julga que o 
resultado não se dará. O limite da culpa é a previsibilidade do dano, isto é, que 
não seja possível escapar o fato à perspicácia comum. 

Imprudente é o médico que age sem a cautela necessária. É aquele cujo 
ato ou conduta são caracterizados pela intempestividade, precipitação, insensatez 
ou inconsideração. 

Imperito é o médico que age com inobservância de regra técnica ou de 
normas usualmente adotadas. 

Já a negligência caracteriza-se pela inação, indolência, inércia, passivida
de. É a falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem. É um ato 
omissivo. 

De acordo com o Código Civil (art. 1.545) "os médicos, cirurgiões, parteiras 
e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, 
negligência ou imperícia em atos profissionais, resultar morte, habilitação de 
servir, ou ferimento." 

A responsabilidade civil é independente da criminal, e implica na obrigato
riedade de indenizar. 

Em caso de homicídio (culposo ou doloso), a indenização deve consistir no 
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família, bem como na prestação de alimentos a quem o defunto os devia. Se o 
dano consistir apenas em ferimentos ou ofensa à saúde, de que não resulte morte 
da vítima, haverá a obrigação de pagamento das despesas do tratamento até o 
fim da convalescença, de lucro cessante quando a pessoa deixar de exercer 
atividade profissional. 

Quando o ato é praticado licitamente, com moderação e atenção devida, é 
aceito como simples acidente. 

No caso de culpa (quando haja punibilidade e esse título), se do fato resulta 
"lesão corporal", a pena privativa de liberdade é aumentada de metade, e se 
resulta "morte" aplica-se a pena de homicídio culposo aumentada de um terço. 

O princípio da responsabilidade civil do Estado jamais foi posto em dúvida 
no direito brasileiro. Embora omissa a respeito da responsabilidade do Estado, a 
Constituição de 1891 dispunha, em seu art. 82, que os funcionários públicos 
seriam estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que incorressem 
no exercício de seus cargos. 

Tornando explícita essa responsabilidade, o Código Civil dispôs, no art. 15, 
que "as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos 
dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, proce¬ 



dendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o 
direito regressivo contra os causadores do dano". 

A Constituição de 1946, no art. 194, foi clara: "As pessoas jurídicas de direito 
público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, 
nessa qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único. Caber-lhes-á ação regres
siva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa deste". 

A Constituição de 1969 seguiu a mesma linha, dispondo porém de maneira 
mais incisiva no art. 107: "As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos 
casos de culpa ou dolo". 

Por último, a Constituição de 1988 estabeleceu no seu art. 37, § 6º: "As 
pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços 
públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa". 

Nota-se aqui a preocupação do legislador constitucional em fixar a respon
sabilidade, por danos a terceiros não só dos agentes de órgãos e entidades 
públicas, mas também daqueles que estejam vinculados a pessoas de direito 
privado, prestadores de serviços públicos. 

A responsabilidade contratual, em sentido amplo, exprime a obrigação 
assumida pelas partes contratantes, em virtude da qual se acham no dever de 
fazer ou cumprir tudo que tenha sido convencionado ou ajustado. 

Em sentido especial, por responsabilidade contratual entende-se a obriga
ção de indenizar ou de ressarcir os danos causados pela inexecução de cláusula 
contratual ou pela má execução da obrigação nela estipulada. 

A responsabilidade penal decorre da prática de crimes contra a saúde 
pública ou aqueles que expõem a vida ou a saúde a perigo direto ou iminente. 

No caso de omissão de socorro, o crime só é punível a título de dolo, direto 
ou eventual. O elemento subjetivo do crime é a vontade consciente e livre de não 
prestar o possível socorro a quem o agente sabe estar em condições de pericli¬ 
tação - inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. 

É um crime instantâneo, consuma-se no momento e no lugar em que se 
verifica o inadimplemento do dever de assistência. Como crime omissivo próprio 
ou de pura omissão, não admite tentativa: ou o agente se abstém do socorro e o 
crime se consuma, ou não há crime algum. 

A responsabilidade funcional é a que deriva do exercício de um cargo 
público ou de função pública. Tanto se refere à soma de deveres impostos ao 
funcionário, como às obrigações de reparar os danos que possa causar ao 
patrimônio alheio, na execução de atos não autorizados. Pelo desempenho das 



funções, a responsabilidade funcional pode resultar ainda, além da administrativa, 
na responsabilidade civil ou criminal. 

A responsabilidade administrativa-sanitária decorre da infração de normas 
sanitárias configuradas em leis federais ou estaduais. 

A responsabilidade ética decorre da inobservância dos preceitos deontoló¬ 
gicos ou de ética médica, segundo os códigos adotados pelas categorias a que 
estão filiados os profissionais. 

O Estado moderno, na prestação dos serviços públicos que lhe são come
tidos, utiliza-se de métodos diversificados, ao tempo que se vem caracterizando 
por uma postura contraditória. 

Assim, ao mesmo tempo que transfere típicos serviços públicos a entidades 
por ele criadas e dotadas de personalidade jurídica de direito privado, concomi¬ 
tantemente passa a exercer a latere, a atividade típica de intervenção econômica 
na esfera privada, exercendo por si ou por seus organismos, atividades marcada¬ 
mente especulativas em que, sem intuito de ganho, em competição com o capital 
privado, transparece nitidamente a ponto de ofuscar o próprio caráter público do 
serviço prestado. 

Hely Lopes Meirelles preleciona em sua obra Direito Administrativo Brasi
leiro, 1982, 9 a edição, que "serviço público é todo aquele prestado pela Adminis
tração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência 
do Estado". Levando em conta a essencialidade, classifica-se em públicos ou de 
utilidades públicas. SERVIÇOS PÚBLICOS , propriamente ditos, são os que a Admi
nistração presta diretamente à comunidade, por reconhecer a sua essencialidade 
e necessidade para a sobrevivência do grupo especial e do próprio Estado. 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA são os que a Administração, reconhecendo a sua 

conveniência (não essencialmente, nem necessidade) para os membros da 
coletividade, presta diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por tercei
ros, nas condições regulamentadas e sob seu controle. 

Acrescenta ainda o mesmo autor que serviços próprios do Estado são 
aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público 
(segurança, política, higiene e saúde pública) e para a execução dos quais a 
Administração usa de sua supremacia sobre os administradores; enquanto servi
ços impróprios do Estado, não afetam substancialmente as necessidades da 
comunidade, mas satisfazem a interesses comuns de seus membros, e por isso 
a Administração os presta remuneradamente, através de órgãos ou entidades 
descentralizadas (autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, 
fundações governamentais). 

É de notar, também, que a satisfação das necessidades coletivas se realiza 
através de atividades específicas, de "serviços públicos", que, na prática, se 
traduzem em prestações de utilidades materiais e imateriais. O conjunto dessas 
atividades toma o nome de "atividades estatais", cuja conceituação e limites 



variam conforme os princípios econômicos e jurídico-políticos informativos da 
estrutura constitucional. 

Quer nos parecer que tal como está atualmente configurado na Constituição 
de 1988, não só as pessoas jurídicas de direito privado instituídas pelo Estado, 
prestadoras de serviços públicos de saúde, mas também as de direito privado 
contratadas pela Administração Pública federal, estadual e municipal, responde
rão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

Quando a saúde e a vida humana estão em jogo, o descuido mais leve 
adquire uma dimensão especial que lhe confere uma singular gravidade. Não há, 
no caso, lugar para culpas "pequenas" (cf. Felix A. Trigo Represas, Responsabi
lidade civil de los profissionales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1978, p. 85). 

A apreciação da culpa vai depender, no campo médico, como já nos 
referimos, do caso concreto. A responsabilidade médica é eminentemente casuís¬ 
ta. Todavia, além de verificar-se se houve infração a algum dever legal ou implícito 
no contrato, de avaliar-se as circunstâncias subjetivas (partes) e objetivas (exten
são do dano), há certos princípios gerais que deverão ser seguidos dentro de cada 
caso de dano por culpa médica. 

Segundo a teoria da responsabilidade subjetiva adotada entre nós, inclusive 
em matéria de saúde, como se deduz do texto constitucional comentado, a 
obrigação de indenizar depende sempre de configuração de culpa (lato sensu) 
abrangendo o dolo - pleno conhecimento do mal e direta intenção de o praticar -
e a culpa (stricto sensu), - violação de um dever que o agente podia conhecer e 
acatar. Desde que esses atos impliquem vulneração ao direito alheio, ou acarre
tem prejuízo a outrem, surge a obrigação de indenizar e pela qual civilmente 
responde o culpado. 

A teoria da responsabilidade subjetiva reporta-se, então, a várias distinções 
sobre a natureza e extensão da culpa: 

a) culpa lata ou grave, que mais se avizinha do dolo; 

b) culpa in elegendo e culpa in vigilando, oriunda de má escolha do 
representante ou preposto ou a que promana da ausência de fiscaliza
ção por parte do patrão sobre seus empregados; culpa in committendo, 
in omittendo e in custodiando, ou seja, que decorre da abstenção do 
agente, falta de cautela ou atenção em torno de alguma pessoa, de 
algum animal ou de algum objeto sob os seus cuidados; e culpa in 
concreto, onde sua avaliação depende do exame de cada ato, de cada 
fato, atentas às respectivas peculiaridades e in abstrato, quando o 
agente se afasta do zelo ou da diligência que esta costuma empregar 
no trato de seus negócios. 

A teoria subjetiva tem sido constantemente impugnada. As principais obje¬ 
ções que contra ela se levantam são as seguintes: em primeiro lugar, que o 
conceito de culpa é por demais impreciso, sua noção é fugidia; é fato de 



apresentarem-se na vida moderna numerosos casos de responsabilidade sem 
culpa, como acontece em nosso direito, quanto à lei de acidentes do trabalho (Lei 
nº 6.367, de 19.10.1976) e quanto à responsabilidade do locatário pelo incêndio 
do prédio locado (Código Civil, art. 1.208). 

Por isso mesmo, numerosos e notáveis juristas têm procurado substituí-la 
por outra construção jurídica, a teoria da responsabilidade objetiva, que se 
apresenta sob duas faces no direito moderno: a teoria do risco e a teoria do dano 
objetivo. 

A responsabilidade objetiva firmou-se entre nós, inicialmente, em matéria 
de infortunística. O operário, vítima de acidente de trabalho, tem sempre direito à 
indenização, haja ou não culpa do patrão ou do próprio acidentado. O empregador 
está adstrito a ressarcir, independentemente da idéia de culpa. 

Já de acordo com a teoria da responsabilidade objetiva, em havendo um 
dano, este deve ser ressarcido, independentemente da idéia de culpa. A tendência 
atual do direito, observa Ripert, manifesta-se no sentido de substituir a idéia da 
responsabilidade pela idéia de reparação, a idéia da culpa pela idéia do risco, a 
responsabilidade subjetiva pela responsabilidade objetiva. 

O agente deve ser responsabilizado não só pelo dano causado por culpa 
sua, como também por aquele que seja decorrência de seu simples fato; uma vez 
que, no exercício de sua atividade, ele acarrete prejuízo a outrem, fica obrigado 
a indenizá-lo. 

O legislador constituinte, pela primeira vez na história das constituições 
brasileiras, abriu um espaço considerável para a saúde na Carta Política aprovada 
em outubro de 1988, assegurando o direito a ela, inclusive mediante a implemen
tação de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças 
e de outros agravos e, bem assim, pelo acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde. 

De outra parte, assinala o mesmo texto da Lei Maior (art. 196), é dever do 
Estado, vale dizer, constitui responsabilidade ou obrigação estatal, satisfazer as 
necessidades coletivas correspondentes, quer através de sua rede própria de 
serviços federais, estaduais ou municipais, ou ainda pela contratação de serviços 
de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

Sob esse prisma constitucional e da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 
19.9.90, é que a responsabilidade legal pela saúde deverá ser encarada. 

Os autores são unânimes em reconhecer, sendo uniforme a argumentação 
deduzida para tal reconhecimento, que se adotou entre nós, a partir da Constitui
ção de 1988, a responsabilidade objetiva do Estado, posto que o elemento culpa 
só é previsto no art. 37, § 6º, para assegurar a ação regressiva das pessoas 
jurídicas contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido dolo ou 
culpa deles. Daí resulta, por exclusão, que, omitindo-se o caput do artigo quanto 
à referência ao elemento subjetivo, quis o legislador estabelecer que essas 



pessoas jurídicas devem reparar o dano mesmo sem culpa, em qualquer caso. A 
interpretação que se extrai da ausência de referência ao elemento culpa do 
funcionário no corpo do artigo, só pode ser a de que prescinde desse elemento 
subjetivo para a obrigação de indenizar, nele estabelecida, pois de outra forma 
não se justificaria tal omissão, se esse elemento constava da legislação anterior. 

Nesses casos, portanto, é insofismável a obrigação do Estado quanto à 
indenização em virtude de danos causados por seus agentes, assegurando o 
direito de regresso contra esses. 

Resta então examinar-se a responsabilidade de terceiros, pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado, quando contratadas pelo Estado para suprir 
eventuais lacunas na rede pública de serviços de saúde, tal como prevê a 
Constituição. 

Nesses casos, de um lado, o interesse público do Estado em suprir uma 
lacuna no atendimento médico hospitalar de sua responsabilidade com a popula
ção e, de outro lado, o do particular em colocar os seus serviços à disposição do 
contratante em estabelecimentos de sua propriedade, mediante uma retribuição 
compensatória, deixa evidenciada a existência de interesses opostos no objeto 
avençado. 

Embora se trate de um tipo de contrato especial pela sua natureza, com 
implicações, inclusive, nos postulados da ética, posto que o contratado irá auferir 
lucros com o trabalho médico, quando é postulado universal de ética médica que 
esse trabalho deve beneficiar aquele que o presta e não deve ser explorado por 
terceiros, seja em sentido comercial ou político, o fato conjuntural em nosso país 
não deixa dúvida de que o sistema empresarial nesse campo tem fins lucrativos, 
mercantiliza e explora a medicina. 

Nada obstante, em termos de responsabilidade civil, na forma do art. 1.521, 
item III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil os 
contratados pela Administração pelos danos provocados por seus prepostos e, 
nessa condição, como prestadoras de serviços, independentemente de compro
vação de culpa, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição. 

A noção de Estado de Direito reclama a de Estado responsável. 

O Estado tem o dever de praticar atos em benefício de todos, podendo 
ocorrer, todavia, agravos ou danos a um ou mais membros da coletividade. Por 
isso e pela supremacia das forças do Estado em relação as dos particulares, não 
deveria se cogitar de culpa, dolo ou infração ao Direito, quando o comportamento 
estatal comissivo causa dano a alguém. 

Se houve conduta estatal lesiva a bem jurídico garantido de terceiro, o 
princípio da igualdade inerente ao Estado de Direito deve ser suficiente para 
reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado. Qualquer outra indagação 
seria descabida, por já se haver configurado situação que reclama, em favor do 
atingido, o patrocínio do preceito da isonomia. 



No irrepreensível magistério de Celso Bandeira de Mello (in Ato Adminis
trativo e Direito dos Administrados, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1981), "o Estado pode, eventualmente, vir a lesar bem juridicamente protegido 
para satisfazer um interesse público, mediante conduta comissiva legítima e que 
sequer é perigosa. É evidente que, em tal caso, não se haveria cogitar de culpa, 
dolo de serviço ou qualquer traço relacionado com a figura da responsabilidade 
subjetiva (que supõe ilicitude). Contudo, a toda evidência, o princípio da isonomia 
estaria a exigir reparação em prol de quem foi lesado a fim de que fosse satisfeito 
o interesse da coletividade. 

Saber se o Estado agiu ou não culposa ou dolosamente é questão irrele
vante. Relevante é a perda da situação juridicamente protegida. Este fato só já é 
bastante para postular a reparação patrimonial. 

Quem diz Direito diz, pois, responsabilidade. 

No mesmo sentido, Eduardo Soto Kloss, in Revista de Derecho Público, 
Universidade de Chile, n. 21-22, janeiro/dezembro de 1977, pp. 152-153, diz que 
"a idéia de República ("res+pública", coisa pública), traz consigo a noção de um 
regime institucionalizado, isto é, onde todas as autoridades são responsáveis, 
"onde não há sujeitos fora do Direito". Procede inteiramente a ilação que daí extrai: 
se não há sujeitos fora do Direito, não há sujeitos irresponsáveis; se o Estado é 
um sujeito de direitos, o Estado é responsável. Ser responsável implica responder 
por seus atos, ou seja: no caso de haver causado dano a alguém, impõe-se-lhe 
o dever de repará-lo. 

Tendo em conta a evolução da responsabilidade estatal, a tendência natural 
é no sentido de ser ampliada a proteção aos particulares. 

Se o Estado gera o dano, produz o evento lesivo, deve aplicar-se a teoria 
da responsabilidade objetiva. A própria noção do Estado de Direito postula esta 
solução. 

Impende todavia notar que, quando o dano só foi possível em decorrência 
de um ato omissivo do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardiamente, 
ou de maneira ineficiente), é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. 
Se o Estado não agiu, não pode ser o autor do dano e conseqüentemente 
responsabilizado, a menos que tivesse ele o dever legal de impedir o dano. 

Daí a inferência dos melhores autores de que a responsabilidade estatal 
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito, derivada 
de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou então do deliberado propósito 
de violar a norma que constitua obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
(dolo), portanto, modalidades de responsabilidade subjetiva. 

Não bastará então, para configurar-se responsabilidade estatal, a mera 
relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. 

Ao final deste capítulo vale referir que, modernamente, é função institucio
nal do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação pública de responsa¬ 



bilidade por danos causados ao consumidor, inclusive à saúde. Essa mesma ação 
pode ter por objetivo a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, tal como prescreve a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Muitas são as questões que envolvem aspectos ligados à proteção da 
saúde do consumidor, especialmente no que diz respeito à propaganda enganosa, 
alterações de fórmulas de composição dos produtos industrializados, a qualidade 
das substâncias empregadas na fabricação dos mesmos, prazos de validade e 
outras situações de risco. 

Em relação aos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária, bem 
é de ver que a responsabilidade incumbe, primeiramente, às empresas fabricantes 
quanto aos aspectos de pureza, eficácia, inocuidade, qualidade e autenticidade, 
cabendo aos órgãos governamentais determinar se satisfazem os requisitos 
exigidos e suspender ou proscrever a fabricação daqueles considerados nocivos 
à saúde ou que não preenchem os requisitos estabelecidos em lei. 

De acordo com o denominado Código do Consumidor, aprovado pela Lei 
nº 8.078/90, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os consi
derados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigan¬ 
do-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações adequadas e 
necessárias a seu respeito. 

O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, e o importa
dor respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos, constru
ção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de 
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua utilização e riscos. 

O código configura crimes contra as relações de consumo, sem prejuízo do 
disposto no Código Penal e leis especiais, aprova normas para a defesa do 
consumidor em juízo sobre a proposição de ações civis coletivas para a defesa 
de interesses individuais homogêneos. 

O rigor das normas jurídicas sobre o exercício da medicina tem variado ao 
longo do espaço e do tempo, de acordo com o maior ou menor prestígio da 
medicina, no conceito das diversas profissões. No tempo de Hamurabi (Babilônia, 
2.500 a.C.), o médico pagava com a sua própria mão (amputação) seu mau êxito 
profissional. A Lex Aquílica (Roma, 572 d.C.) obrigava o médico a indenizar, aos 
senhores, os danos aos seus escravos e aplicava-lhe a pena máxima, no caso de 
êxito letal contra um cidadão romano. O Código de Carlos V prescrevia no seu 
art. 134: "se o médico por leviandade, temeridade ou ignorância, causar a morte 
empregando remédios perigosos e que não convinham, será punido mediante 
parecer de pessoas instruídas e competentes, segundo as circunstâncias do fato". 
O Código de Napoleão (Paris, 1804) determina que sejam reparados todos os 
danos culpáveis. A Academia de Medicina de Paris pretendeu (Paris, 1829) que 



"os médicos e cirurgiões não fossem responsáveis pelos erros que cometessem 
de boa fé, no exercício de sua arte. O Procurador Geral Dupin (França, 1835) fez 
firmar uma doutrina que chega a nossos dias, nos seguintes termos: 

1) o médico, como profissional, está sujeito às sanções da lei; 

2) na aplicação dessas sanções, os tribunais devem ser prudentes; 

3) isto não afeta o prestígio nem o progresso da medicina. 

O Código Civil Brasileiro (Rio, 1916) obriga o médico a reparar os danos 
que causa a outrem por imprudência, negligência ou imperícia. O Código Penal 
Brasileiro (Rio, 1940) comina penas quando o médico, no exercício de sua 
profissão, causa lesão corporal ou morte ao seu paciente, devido à imperícia, 
imprudência ou negligência. 

O pranteado mestre Leonídio Ribeiro dizia de maneira lapidar: "A única 
profissão que confere aos que a exercem o direito de decidir sobre os destinos de 
uma vida humana em perigo é a medicina, por isso mesmo, os textos das leis 
penais e os dispositivos dos códigos de ética são muito rigorosos, quando se trata 
de punir os danos causados pelos clínicos a seus clientes, sempre que ficar 
comprovado que eles cometeram erros ou praticaram faltas por negligência, 
imperícia ou imprudência, no exercício da nobre arte de curar", (apud Deontologia 
e Diceologia, Hermes Rodrigues Alcântara, Andrei Editora, São Paulo, 1979). 

Legalmente, como foi visto, a responsabilidade médica está fundamentada 
em normas jurídicas e éticas que consubstanciam os anseios comportamentais 
de cada época. Essas normas existem, para, em última análise, suprir as deficiên
cias do superego de um grande contingente de médicos. 


